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การดูแลรักษา

คนเขาใหม

ชวงนีก้ าํ ลังยางเขาสูฤ ดูการรับผูจ บการศึกษาใหมทกี่ าํ ลังจะจบกันในเดือนมีนาคม เมษายน เขาทํางานกัน บทความนี้
จึงขอคุยถึงเรื่องปญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาคนเขาใหมขององคกรตาง ๆ นะคะ
หากพูดถึงเรือ่ งของการสรรหาคนทีเ่ หมาะสมกับงานและองคกรสําหรับในยุคนี้ วาเปนเรือ่ งทีย่ ากเย็นแสนเข็ญแลว
แตการ “รักษาคน” ทีเ่ พิง่ เขามาทํางานใหมใหอยูก บั องคกรไปจนถึงระยะเวลาทีเ่ ขาสามารถปรับตัวได กลับเปนเรือ่ งทีย่ ากเย็น
กวาอีก ปญหาเหลานี้คงจะไปตรงกับที่หลาย ๆ บริษัทไดประสบพบเจอใชไหมคะ
เรามาพิจารณาดูกนั นะคะวามีสาเหตุอะไรบาง พนักงานใหมของเราจึงอยากจะลาออกไปหางานใหมกนั บาง ทัง้ ๆ
ที่เพิ่งเขามาทํางานไดไมกี่วัน ซึ่งจากประสบการณในการทํางานดานบริหารทรัพยากรบุคคลมาหลายป ก็พอจะประมวล
สาเหตุออกมาได 3 เรื่องคะ

สาเหตุแรก เจาของบริษัท หรือผูบริหาร
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ไม มี เ วลาดู แ ลพนั ก งานด ว ยตนเอง ปล อ ยให
พนักงานทีเ่ ขาใหมเรียนรูง าน หรือทําความรูจ กั กับ
เพือ่ นรวมงานดวยตนเอง ในกรณีนถี้ า พนักงานเกา
มีความสามารถในการดูแลคนใหม และหรือมี
ทัศนคติทดี่ ี ก็จะชวยเจาของบริษทั หรือผูบ ริหารใน
การดูแลพนักงานทีเ่ ขาใหมไดดี แตในทางตรงขาม
ถ า พนั ก งานเก า เป น ประเภทแบบตั ว ใครตั ว มั น
ไม ส นใจผู  อื่ น และหรื อ มี ทั ศ นคติ ไ ม ดี ด  ว ยแล ว
ถึงแมจะถูกมอบหมายใหชวยดูแลพนักงานใหม
เขาก็จะไมเต็มใจที่จะทํา หรือทําอยางเสียไมได
บางคนดาบริษัทใหนองใหมฟงก็มี ซึ่งก็จะทําให
พนักงานที่เขาใหมรูสึกถึงความไมเปนมิตร และ
จะเริ่มรูสึกเควงควาง ไมมั่นคง ไมรูจะไปพึ่งใคร
ยิ่งถาเจอประเภทดาบริษัทใหฟง พนักงานใหมก็
จะยิง่ มองบริษทั ในแงไมดี จนทําใหเขาไมอยากมา
ทํางาน และอาจมองหางานใหมทันทีคะ

ผูเปนเจาของบริษัท หรือผูบริหารจึงตอง
เอาใจใสเรื่องนี้ใหมาก ตองใหเวลาในการดูแล
คนใหมพอสมควร ถาตนเองมีเวลานอย ก็ควร
มอบหมายใหคนที่ตนเองไวใจไดวาจะสามารถ
ดูแลพนักงานใหมไดเปนอยางดีเปนผูช ว ยดูแลแทน
อยาลืมวาการหาคนคนหนึง่ เขามาทํางาน หมายถึง
ต น ทุ น เกิ ด ขึ้ น แล ว ตั้ ง แต ก ระบวนการสรรหา
กระบวนการสอนงาน กระบวนการใหเวลาฝกฝน
และเรียนรูงาน กวาที่จะสามารถทํางานใหบริษัท
ไดดีพอสมควรตองใชเวลาหลายเดือน ดังนั้นหาก
พนักงานใหมมีปญหาดังกลาวขางตน จนทําให
ลาออก บริษัทก็ตองมีตนทุนในการสรรหาและ
ฝกสอนคนใหมไปอีกเรื่อย ๆ ไมรูจักจบสิ้น แทนที่
จะได พั ฒ นาต อ ยอดไปได ไ กลกว า นี้ กลั บ ต อ ง
วนเวียนอยูกับที่เดิม
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สาเหตุที่สอง สไตลการบริหารคน และการ

สอนงานที่พนักงานเขาใหมรับไมไหว จากที่เคยไดคุย
กับเจาของบริษัท SME บางแหง พบวาแนวคิดในการ
บริหารคนและสอนงานคนมีหลากหลายรูปแบบ บางคน
ดูแลวก็มีหลักมีเกณฑดี แตบางทีก็ใชอารมณมากไป
บางคนมีความคิดและความรูสึกกับลูกนองดีมาก แต
แสดงออกแบบตรงกันขาม คลายวาเปนคนปากราย
แตใจดี อันนี้ถาลูกนองที่เพิ่งเขามาใหมเขาใจก็แลวไป
แตสวนใหญไมเปนเชนนั้น เจอเขาครั้งแรกก็ตกใจแลว
ละคะ กวาจะเขาใจกันก็ลาออกกันไปหลายรุนแลว แต
บางคนนอกจากแสดงออกไมถูกตองแลวความคิดก็
ไม ถู ก ต อ งด ว ย เช น บางคนคิ ด ว า การด า เป น การ
สอนงาน เพราะฉะนั้นพอเห็นหนาลูกนอง หรือลูกนอง
ทําอะไรไมถกู ใจหนอย ก็จะดาแบบสาดเสียเทเสียทันที
ลูกนองก็จะกลัวลนลาน ยิง่ ทําอะไรไมถกู กันเขาไปใหญ
พวกเขาไมเขาใจหรอกวานายดา เพราะตองการจะ
สอนใหพวกเขาเกง ไดแตรับความรูสึกวาซวยอีกแลว
ถูกดาอยูเรื่อย เขาประชุมหรือรายงานคราวนี้จะถูก
ดาเรื่องอะไรอีกก็ไมรู จึงอยากจะเตือนใจนายจางหรือ
ผูบริหารที่ใจรอนสักนิดนะคะวาใหตั้งสติใหดีกอนจะ
คุยกับลูกนอง ใหใจเย็น ๆ พยายามฟงเขาใหจบกอน
และใหขมใจอยาปลอยคําดาวาแบบสาดเสียเทเสีย
ออกจากปากงาย ๆ นับหนึ่งถึงสิบ แลวหาคําพูดที่ดี ๆ
นึกเสียวาเขาเปนลูกหลานของเรา ไมมใี ครชอบฟงคําดา
แมวา เขาจะทําผิดมาแลวก็ตาม การถูกดามาก ๆ ไมใช
วาจะทําใหเขาจําไดถึงขอบกพรองเสมอไป แตอาจ
กลายเปนวาถูกดาจนเคยชิน เขาหูซาย ทะลุออกหูขวา
สรุปวาที่ดาไป นึกวาจะสอนใหสามารถแกไขปรับปรุง
ความบกพรองของตนเอง กลับกลายเปนความเสียเปลา
เสียเวลาดา เหนื่อยทั้งคนดา ลาทั้งคนฟง ไมมีใครได
อะไรเลย
การสอน หรื อ การว า กล า วตั ก เตื อ นแบบใช
คําพูดดี ๆ มีเหตุมีผล นาจะเปนการสอน หรือการ
ตักเตือนทีไ่ ดผลมากกวา อยาลืมวาคนเรามีสมองและ
ความสามารถไมเทากัน อีกทั้งการเปดใจรับรู รับฟงก็
ไมเทากัน บางคนสอนครัง้ เดียวก็รเู รือ่ ง บางคนตอง 2-3
ครัง้ จึงจะปรับปรุงได แตบางคนตองพูดถึง 10 หน จึงจะ
ทําไดอยางทีห่ วั หนาบอก เพราะฉะนัน้ ก็ถอื เปนหนาทีท่ ี่
นายจาง หรือผูบ ริหารในฐานะผูส อนงานไมสามารถจะ
หลีกเลี่ยงไดเลยคะ
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สาหตุสุดทาย บริษัทไมมีการวางระเบียบ

หรือกฎเกณฑในการทํางาน บางแหงไมมีการเขียนไว
เปนลายลักษณอกั ษร ใชวธิ สี งั่ ดวยวาจา ปากตอปาก
กันมาเปนรุน ๆ ซึง่ อาจทําใหขอ ความทีพ่ ดู หรือสัง่ ตอ ๆ
กันมา เขวหรือเปลี่ยนไปได พนักงานใหมที่เขามาก็
จะรูสึกวาบริษัทไมมีความเปนระบบระเบียบ ไมรูวา
ตองปฏิบตั อิ ยางไรจึงจะถูก ไดแตฟง รุน พีท่ เี่ ขามากอน
ถูกบางผิดบาง พอเห็นวาบริษทั ไรระบบระเบียบ ก็เลย
ไปหางานใหมที่คิดวาจะถูกใจกวา
ดั ง นั้ น ถึ ง แม ว  า จะเป น บริ ษั ท เล็ ก จํ า นวน
พนักงานมีไมกี่คน เจาของหรือผูบริหารอาจจะไมเห็น
ความสําคัญของการเขียนระเบียบ หรือกฎเกณฑไว
เปนลายลักษณอักษร โดยคิดวาทุกอยางอยูในความ
ดูแลของตน สามารถควบคุมได แตอยาลืมนะคะวา
ทุกเรื่องไมสามารถเขามาในสายตาของเราไดตลอด
เวลา กว า เราจะรู  เ รื่ อ งบางครั้ ง ก็ ก ลายเป น ป ญ หา
ลุกลามจนยากที่จะแกไขแลว เรื่องที่เราคิดวาอาจจะ
เปนปญหาไดในการอยูรวมกันของพนักงาน เราก็
ควรปองกันไวกอนจะดีกวาคะ การเขียนระเบียบ หรือ
กฎเกณฑตาง ๆ ไมจําเปนตองละเอียดหยุมหยิม
ไปเสียทุกเรือ่ ง เขียนแตหลักสําคัญ ๆ ก็พอแตใหชดั เจน
อยางนอยก็เปนบรรทัดฐานในการอยูรวมกันไดโดย
ไมเกิดปญหา เชน กฎระเบียบเกี่ยวกับเวลาเขา-ออก
งาน กฎระเบียบเกีย่ วกับการลาตาง ๆ ระเบียบเกีย่ วกับ
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณเครื่องใชในการทํางาน
หรือแมกระทั่งระเบียบเกี่ยวกับการดูแลออฟฟศและ
โตะทํางานของพนักงาน เปนตน
จากสาเหตุที่กลาวมา หากเรามาพิจารณา
ใหดีแลวก็จะเห็นวาเปนเรื่องที่เราสามารถปองกันได
ทัง้ นัน้ เพียงแตเราตองใหเวลา และใหความสนใจอยาง
จริงจัง อยามองขามเพราะเห็นเปนเรือ่ งเล็ก เพราะเรือ่ ง
เล็ก ๆ ถาปลอยใหสะสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนเรือ่ ง
เยอะจนตามแกไมไหว หรือกลายเปนเรือ่ งยุง ทีย่ ากจะ
แกไขในอนาคตได ตองถือคติวา กันไวดีกวาแก เดี๋ยว
แยแลวจะแกไมทัน ตองเสียคนทํางานที่เพิ่งรับเขา
มาไดไมนานใหกับที่อื่นอยูรํ่าไปละคะ แถมยังเหนื่อย
ไมเลิกเพราะตองยอนกลับไปสูวงจรการสรรหาคน
อีก แลวก็กวาจะลงตัว เสียทั้งเวลา เสียทั้งตนทุนไป
เปลา ๆ นะคะ

